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�ODNIEMCZANIE� GÓRNEGO �L¥SKA W LATACH 1945�1950
(ZARYS PROBLEMU)*

Znakomity sk¹din¹d historyk warszawski, wydarzenia na Górnym �l¹sku, o któ-
rych bêdzie mowa w niniejszym artykule, niedawno skwitowa³ nastêpuj¹co: �Tam
w³a�nie [przez co mia³ na my�li tzw. ziemie odzyskane] zetknêli siê [...] z Pola-
kami, którzy przetrwali tu wielowiekow¹ niemieck¹ obecno�æ�1. Trudno polemi-
zowaæ z zawartym w tej syntetycznej wypowiedzi zmitologizowanym spojrzeniem
na dzieje regionu, jednak chcia³bym podj¹æ dyskusjê, w formie pewnego uzupe³-
nienia, z obecn¹ w cytowanej pracy zunifikowan¹, pomijaj¹c¹ historiê regionaln¹,
wizj¹ nie tylko powojennych dziejów. Tekst mój jest krótkim szkicem po�wiêco-
nym niektórym aspektom próby usuniêcia w latach 1945�1950 z Górnego �l¹ska
ludno�ci uznanej za niemieck¹ oraz szeroko rozumianego niemieckiego dziedzic-
twa kulturalnego.

Region ten, podobnie jak ca³y �l¹sk2, przez wiele stuleci stanowi³ nie tylko pole
styku i wymiany kulturalnej oraz gospodarczej, ale by³ te¿ przedmiotem licznych

* Referat wyg³oszony na miêdzynarodowej konferencji pt.: Wypêdzenie � Osiedlenie-Integra-
cja. Wp³yw przymusowych migracji na powojenn¹ historiê Europy �rodkowo-Wschodniej,
Gliwice, 21�22 listopada 1997 r.

1 A. Paczkowski, Pó³ wieku dziejów Polski 1939�1989, Warszawa, s.148.
2 Na temat granic regionu i podzia³ów administracyjnych por.: K. Orzechowski, Terytorialne

podzia³y na �lasku, �Kwartalnik Opolski� 1972, nr 2, s. 53�68; T. Marczak, W. Suleja,
�l¹sk w granicach Polski powojennej (po 1945 r.). Administracyjne a historyczne granice
regionu, w: Struktura wspó³czesnego spo³eczeñstwa Polski w �wietle badañ �l¹skich, t. I,
pod red. Z Zagórskiego, Wroc³aw 1963 (Acta Universitatis Wratislaviensis, Socjologia VII,
No 1447), s. 9�22; równie¿ zob.; W. Lesiuk, Historyczne uwarunkowania odrêbno�ci re-
gionalnej Oplszczyzny, w: �l¹sk Opolski. Region i jego struktura, pod red. S. Malarskiego,
Opole 1992, s. 67�87. Warto pamiêtaæ, i¿ termin Górny �l¹sk (Silesia Superior, Oberschle-
sien) pojawi³ siê dopiero w XV w. Nazw¹ �l¹sk Opolski na okre�lenie rejencji opolskiej
(Regierung Oppeln) zaczê³a siê pos³ugiwaæ strona polska po podziale regionu. W �wiado-
mo�ci zbiorowej zacz¹³ on funkcjonowaæ raczej dopiero po II wojnie �wiatowej.
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konfliktów dynastyczno-pañstwowych i zwi¹zanych z nimi korekt i zmian granicz-
nych. Poszukuj¹c najkrótszej formu³y, opisuj¹cej jego dzieje, za trafn¹ wypada uznaæ
opiniê ks. Emila Szramka (bêd¹c¹ powtórzeniem pogl¹du Ezechiela Ziviera), z kla-
sycznej ju¿ pracy, �l¹sk jako problem socjologiczny, o jego spowodowanym
wzglêdami geograficznymi naro¿nikowym charakterze, co prowadzi³o do tego, i¿
od wieków dzieli los wszystkich naro¿ników, ¿e siê mianowicie o nie zawadza
i w nie uderza. Ka¿de zderzenie i ci�nienie powoduje ruch b¹d� zewnêtrzny, czyli
zmianê po³o¿enia, b¹d� wewnêtrzny, wytwarzaj¹cy ciep³o, które albo wi¹¿e albo
rozsadza3. Zaiste, dynamizm ten na przestrzeni ostatniego tysi¹clecia wielokrot-
nie mogli odczuæ jego mieszkañcy. �wiadczy o tym ju¿ lista jego suwerenów: we
wczesnym �redniowieczu by³ on obiektem konfliktu polsko-czeskiego, trafiaj¹c
ostatecznie do monarchii piastowskiej; po jej podziale w XII w. i krótkim okresie
niepodleg³o�ci (oczywi�cie w wymiarze dynastycznym) znalaz³ siê ponownie w or-
bicie monarchii czeskiej, by drog¹ t¹ trafiæ w rêce Habsburgów; w XVIII w., po
wojnach �l¹skich, wiêkszo�æ regionu znalaz³o siê w pañstwie pruskim4, który to
okres skoñczy³ siê faktycznie w 1945 r., a formalnie w 1990 r.5

 Tego rodzaju przej�cia, szczególnie w �redniowieczu, odbywa³y siê jakby ponad
g³owami jego mieszkañców, a przynajmniej nie powodowa³o to wewnêtrznego
rozdarcia prowincji na tle narodowym, gdy¿ w czasach tych mo¿emy mówiæ o na-
rodzie co najwy¿ej w wymiarze stanowym. Do XIX w. istotniejsze dla �l¹zaków
by³y podzia³y religijne6, a nie etniczne, jak to wynika³oby z nacjonalistycznej lite-
ratury przedmiotu. Jako�ciowe novum w tej sytuacji przyniós³ w³a�nie XIX w. wraz
z tworzeniem siê spo³eczeñstwa masowego i zyskiwaniem na znaczeniu idei pro-
paguj¹cych budowanie pañstw narodowych. Gwa³towna industrializacja i zwi¹-
zane z ni¹ inne przemiany modernizacyjne (zw³aszcza rosn¹ca polityzacja spo³e-
czeñstwa) przy�pieszy³y przemiany �wiadomo�ciowe zachodz¹ce w�ród miesz-
kañców regionu. Z jednej strony prowadzi³y one do powstawania coraz bardziej
homogenicznego narodowo spo³eczeñstwa niemieckiego, a z drugiej � pog³êbia-
ne dysproporcjami ekonomicznymi i wspierane w ró¿ny sposób przez Polaków
z ziem by³ej I Rzeczypospolitej � oddzia³ywa³y na narodziny i rozwój w drugiej
po³owie XIX w. ruchu polskiego, który d¹¿y³ do przy³¹czenia Górno�l¹zaków do
tworz¹cego siê nowoczesnego narodu polskiego.

3 E. Szramek, �l¹sk jako problem socjologiczny. Próba analizy, Katowice 1934, s. 7.
4 Pozosta³y we w³adaniu Habsburgów �l¹sk nazywano pó�niej austriackim. Sk³ada³y siê nañ

ksiêstwa: karniowskie, opawskie i cieszyñskie. Zgodnie z t¹ granic¹ biegnie dzisiaj granica
polsko-czeska. Por. K. Orzechowski, Terytorialne podzia³y (...), s. 58.

5 Najnowsza synteza dziejów �l¹ska to wydana w ramach serii Deutsche Geschichte im
Osten Europas: Schlesien, pod red. N. Conradsa, Berlin 1994. Tam równie¿ (s. 765�798)
obfita bibliografia.

6 Por. W. Wrzesiñski, Wyznaczniki to¿samo�ci regionu �l¹skiego na gruncie nauki polskiej, w: �l¹sk
� etniczno-kulturowa wspólnota i ró¿norodno�æ, pod red. B. Bazielich, Wroc³aw 1995, s. 17.
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Wzajemnie zwalczaj¹ce i wykluczaj¹ce siê nacjonalizmy doprowadzi³y po za-
koñczeniu I wojny �wiatowej do otwartego konfliktu i podzia³u w 1922 r. Górne-
go �l¹ska7. Po jego dokonaniu, pomimo istniej¹cego zabezpieczenia dla pozo-
stawionych po obu stronach granicy polsko-niemieckiej mniejszo�ci w postaci
konwencji genewskiej8, oba pañstwa � przy wspó³udziale nacjonalistycznych or-
ganizacji � prowadzi³y przez ca³e siedemna�cie miêdzywojennych lat dzia³ania,
maj¹ce na celu utworzenie obszaru czystego narodowo9.

Po klêsce narodowych socjalistów i utracie przez Niemcy obszarów wschod-
nich, w dalszym ci¹gu � ju¿ na ca³ym Górnym �l¹sku10 � politykê asymilacji na-
rodowej, wobec tych z przedwojennych mieszkañców, których w efekcie tzw.
weryfikacji (w przypadku mieszkañców rejencji) i rehabilitacji (dotyczy³a ona
mieszkañców przedwojennego województwa �l¹skiego) uznano za co najmniej
etnicznych Polaków11, prowadzi³o ju¿ tylko pañstwo polskie12.

Obie te operacje by³y prób¹ dokonania w�ród mieszkañców regionu segrega-

7 M. W. Wanatowicz, Historia spo³eczno-polityczna Górnego �l¹ska i �l¹ska Cieszyñskiego
w latach 1918�1945, Katowice 1994, s. 13�41. Wcze�niej dosz³o równie¿ do podzia³u �l¹-
ska austriackiego pomiêdzy Polskê i Czechos³owacjê, która kosztem Niemiec uzyska³a tak-
¿e tzw. Kraik Hulczyñski.

8 Por. omówienie jej zasad i funkcjonowania wedle opinii polskiej u: M. S. Korowicza, Gór-
no�l¹ska ochrona mniejszo�ci 1922�1937 na tle stosunków narodowo�ciowych, Katowice
1938.

9 O kszta³towaniu siê w XIX w. i XX w. idei i samego polskiego pañstwa narodowego por.:
K. Kersten, Polska � pañstwo narodowe. Dylematy i rzeczywisto�æ, w: Narody. Jak powsta-
wa³y i jak wybija³y siê na niepodleg³o�æ?, pod red. M. Kuli, Warszawa 1989, s. 442�477;
A. Walicki, Koncepcje to¿samo�ci narodowej i terytorium narodowego w my�li polskiej cza-
sów porozbiorowych, �Archiwum Historii Filozofii i My�li Spo³ecznej�, t. 38, 1993, s. 215-
-231. O roli odgrywanej przez integralny nacjonalizm w republice weimarskiej i wykorzy-
staniu go przez narodowych socjalistów zob: H. Matthiesen, Niemieckie spo³eczeñstwo i na-
cjonalizm w czasach miêdzywojennych, w: Fenomen nowoczesnego nacjonalizmu w Europie
�rodkowej, pod. red. B. Linka, J. Lüera, K. Struve, Opole 1997 .

10 Z wy³¹czeniem czê�ci �l¹ska Cieszyñskiego, który przypad³ ponownie Czechos³owacji.
11 Na temat weryfikacji zob.: J. Misztal, Weryfikacja narodowo�ciowa na �l¹sku Opolskim,

1945�1950, Opole 1984; Ch. T. Stoll, Die Rechtsstellung der deutschen Staatsangehörigen
in den polnisch verwalteten Gebieten, Frankfurt/M.-Berlin 1968. Na temat rehabilitacji:
Z. Boda-Krê¿el, Sprawa Volkslisty na Górnym �l¹sku. Koncepcje likwidacji problemu i ich
realizacja, Opole 1978.

12 Ze wzglêdu na rygory objêto�ciowe nie zosta³o podjêtych wiele istotnych o�rodków i czyn-
ników maj¹cych równie¿ powa¿ny wp³yw na politykê narodowo�ciow¹ w regionie. Miê-
dzy inymi: rola i miejsce w niej Ko�cio³a katolickiego (generalnie rzecz bior¹c by³ on zara-
zem podmiotem i � ze wzglêdu na pochodzenie wielu kap³anów � przedmiotem tzw. od-
niemczania); wp³ywu na postawy ludno�ci sytuacji miêdzynarodowej (przyczynia³a siê ona
wydatnie do tzw. zjawiska tymczasowo�ci, dotycz¹cego zarówno ludno�ci �l¹skiej, jak i gru-
py nap³ywowej); oddzia³ywanie na sytuacjê w regionie obecno�ci wojsk sowieckich (przez
wiêksz¹ czê�æ 1945 r. przyjê³o siê okre�lenie: dwuw³adza, dosyæ trafnie charakteryzuj¹ca
istniej¹cy ówcze�nie stan).
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cji narodowo�ciowej, przy czym druga z nich mia³a byæ jednocze�nie napraw¹
b³êdów pope³nionych przez w³adze narodowosocjalistyczne, przy podobnej próbie
(w postaci tzw. Volkslisty) wytyczenia granicy narodowej w spo³eczno�ci woje-
wództwa. Wraz z ich przeprowadzeniem spodziewano siê uzyskaæ, po usuniêciu
elementu niemieckiego z regionu, jednolite spo³eczeñstwo polskie.

Sam problem, z którym mamy do czynienia, czyli próba rozwi¹zania, przede
wszystkim na terenach przy³¹czonych po II wojnie �wiatowej do Polski, kwestii
niemieckiej, jest do dzisiaj obiektem gor¹cych sporów i kontrowersji. Anga¿uj¹
one nie tylko badaczy, a ocena ówczesnych wydarzeñ obci¹¿a nawet dzisiaj w du-
¿ym stopniu stosunki polsko-niemieckie. Niew¹tpliwie wskazuje to na potrzebê
dalszych badañ i dyskusji, a tak¿e � ze wzglêdu na towarzysz¹ce tym proble-
mom emocje � na wymóg ostro¿no�ci przy formu³owaniu tez i klarowno�ci przy
okre�laniu zakresów pojêciowych stosowanej terminologii13.

Przed podjêciem takiego zadania wobec tytu³owego terminu odniemczanie,
wypada równie¿ u�ci�liæ pozosta³e elementy tytu³u. Przyjête w nim cezury wy-
p³ywaj¹ z okresu, w którym na mapie administracyjnej Polski istnia³o powojenne
województwo �l¹skie, w ramach którego znalaz³ siê region górno�l¹ski. Jedno-
cze�nie wi¹¿ê z eksponowaniem tych dat przekonanie o braku istotnego wp³ywu
wydarzeñ w Polsce 1948 r. (chodzi o walkê z tzw. odchyleniem prawicowo-na-
cjonalistycznym) na dalsz¹ realizacjê podstawowych kierunków prowadzonej
w województwie polityki narodowo�ciowej.

Pewnych obja�nieñ wymaga tak¿e same województwo �l¹skie, jednostka ad-
ministracyjna, w której znalaz³ siê po II wojnie Górny �l¹sk. Nie bêdê analizowa³
w tym miejscu ró¿nic istniej¹cych w�ród historyków, dotycz¹cych w³a�ciwej na-
zwy dla tej jednostki administracyjnej, na marginesie przypomnê tylko, i¿ alterna-
tywê dla województwa �l¹skiego, forsowan¹ przez pierwszego powojennego
wojewodê Aleksandra Zawadzkiego, stanowi³o województwo �l¹sko-d¹browskie.
Wa¿niejsze od tego, dla zagadnienia stosunków narodowo�ciowych i regionalnych
w województwie, wydaje siê zwrócenie uwagi, i¿ ukszta³towana po II wojnie
�wiatowej jednostka administracyjna sk³ada³a siê z trzech wyra�nych subregio-
nów, nie tylko w XX w. ró¿ni¹cych siê przynale¿no�ci¹ pañstwow¹ i administra-
cyjn¹. W zwi¹zku z tym ich mieszkañcy posiadali niekiedy diametralnie odmien-
ne do�wiadczenia historyczne i zwi¹zane z nimi systemy warto�ci i wzorce za-
chowañ.

W³adze polskie utrzyma³y w mocy decyzjê Adolfa Hitlera z pa�dziernika 1939 r.
� podobnie jak on lekcewa¿¹c historiê i kieruj¹c siê zbli¿onymi przes³ankami ideo-

13 Z najnowszej polskiej literatury przedmiotu godne wymienienia s¹ przynajmniej trzy po-
zycje: E. Nowak, Cieñ £ambinowic, Opole 1991; G. Strauchold, Polska ludno�æ rodzima
ziem zachodnich i pó³nocnych. Opinie nie tylko publiczne z lat 1944�1948, Olsztyn 1995;
a szczególnie P. Madajczyk, Przy³¹czenie �l¹ska Opolskiego do Polski 1945�1948, War-
szawa 1996. Tam te¿ krytyczna analiza dotychczasowego stanu badañ polskich.
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logiczno-gospodarczymi � o w³¹czeniu do przedwojennego województwa �l¹skiego
Zag³êbia D¹browskiego14. Obszar ten w czasach II Rzeczypospolitej nie wcho-
dzi³ w obrêb autonomicznego województwa, a wcze�niej znajdowa³ siê w grani-
cach zaboru rosyjskiego. Do tej jednostki przy³¹czono równie¿ przedwojenn¹ nie-
mieck¹ rejencjê opolsk¹ (nazywan¹ niekiedy niemieckim Górnym �l¹skiem lub
te¿ �l¹skiem Opolskim), której mieszkañcy, chocia¿ zostali uznani za Polaków, to
de facto � w odró¿nieniu od Górno�l¹zaków zamieszkuj¹cych czê�æ katowick¹
� w ogromnej wiêkszo�ci nie znali jêzyka polskiego, a i ich znajomo�æ dialektu
by³a ju¿ szcz¹tkowa.

Sprawy zwi¹zane z pochodzeniem regionalnym mieszkañców województwa
zdeterminowa³y w omawianym okresie miejsce poszczególnych grup w drabinie
spo³ecznej i ich wp³yw na prowadzon¹ politykê, nie tylko narodowo�ciow¹. Ge-
neralnie przyjmuje siê, ¿e mieszkañcy Zag³êbia D¹browskiego i innych powiatów
granicz¹cych z przedwojennym województwem dominowali w�ród grupy nap³y-
wowej i w aparacie administracyjno-partyjnym � najbardziej znacz¹cym tego
przyk³adem jest osoba pierwszego wojewody A. Zawadzkiego, który osobi�cie
�wiadomie promowa³ budowê takiej struktury spo³ecznej15.

Na Górny �l¹sk �ci¹gnêli równie¿ � poza przymusowo przesiedlanymi tam
mieszkañcami dawnych polskich ziem wschodnich � ludzie przekonani przez pro-
pagandê o dokonuj¹cym siê powrocie �na odwiecznie polskie ziemie piastowskie�.
Ca³y mit tzw. ziem odzyskanych, skonstruowany przez obóz narodowy i przejêty
od niego przez komunistów, pe³ni³ � zarówno wewn¹trz, jak i na zewn¹trz kraju
� istotn¹ rolê w ich terytorialno-�wiadomo�ciowym programie, bêd¹c jednocze-
�nie pewnego rodzaju legitymacj¹ moraln¹. Jego czê�ci¹, a nawet swoist¹ perso-
nifikacj¹, mia³a byæ � zdaniem komunistów i nie tylko � zamieszkuj¹ca nowe zie-
mie ludno�æ polska16.

Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e pewnym uproszczeniem jest pogl¹d, ¿e polity-
kê narodowo�ciow¹ realizowali w województwie �l¹skim wy³¹cznie komuni�ci.
Wiele osób, zwi¹zanych przed wojn¹ z wojewod¹ Micha³em Gra¿yñskim (chyba
najbardziej spektakularny przyk³ad to przedwojenny i powojenny dyrektor Insty-

14 R. Kaczmarek, Pomiêdzy pragmatyzmem a ideologi¹. Górny �l¹sk w oczach administracji
niemieckiej podczas II wojny �wiatowej, �Przegl¹d Zachodni� 1992, nr 2, s. 105 i nn.

15 Por. dane statystyczne dotycz¹ce obsady najwy¿szych stanowisk w administracji woje-
wódzkiej przedstawione przez C. Sputek-Wróblewsk¹ w: Górno�l¹zacy w aparacie admi-
nistracji pañstwowej na Górnym �l¹sku (1945�1956), �Zaranie �l¹skie� 1991, z. 1�2,
s. 81�104.

16 Na temat wojennych programów rozwi¹zania kwestii niemieckiej i szybkiej radykalizacji
podziemnych elit politycznych por.: W. Wrzesiñski, Naród niemiecki w polskiej my�li po-
litycznej lat II wojny �wiatowej, w: Polska � Polacy � mniejszo�ci narodowe, Wroc³aw�
Warszawa�Kraków 1992, s. 91�109; a tak¿e: M. Orzechowski, Odra�Nysa £u¿ycka�Ba³-
tyk w polskiej my�li politycznej okresu drugiej wojny �wiatowej, Wroc³aw�Warszawa�Kra-
ków 1969, s. 13�152.
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tutu �l¹skiego � Roman Lutman), z prowadzon¹ polityk¹ narodowo�ciow¹ i struk-
turami administracyjnymi (np. powojenny wicewojewoda Jerzy Ziêtek17), odda³o
swoje umiejêtno�ci nowemu re¿imowi, co zazwyczaj t³umaczono polsk¹ racj¹ stanu.
Równie¿ zachowana pocz¹tkowo przedwojenna struktura Urzêdu Wojewódzkie-
go �l¹skiego, w którym istnia³ np. oddzia³ zajmuj¹cy siê zmianami imion i nazwisk,
u³atwia³a prowadzon¹ politykê.

W³adze i media od pocz¹tku rysowa³y przed spo³eczeñstwem dychotomiczny
obraz kwestii narodowo�ciowej na Górnym �l¹sku pod panowaniem niemieckim.
Na tej podstawie zosta³a podjêta decyzja o dokonaniu segregacji ludno�ci polskiej
od ludno�ci niemieckiej. Ludno�æ niemiecka mia³a zostaæ wysiedlona z terytorium
pañstwa polskiego. Na stosunku do niej zawa¿y³y do�wiadczenia zakoñczonej,
okrutnej wojny oraz zwi¹zana z nimi radykalna nacjonalizacja pogl¹dów ca³ego
spo³eczeñstwa polskiego. Jak ju¿ wspomina³em, celem prowadzonej polityki mia-
³o byæ utworzenie obszaru jednorodnego narodowo, co wówczas nazywano czê-
sto integracj¹ spo³eczn¹, rozumiej¹c przez to zbudowanie nowego spo³eczeñstwa
polskiego opartego na paradygmacie nacjonalistycznym, antyniemieckim, w za-
sadzie pozbawionym jakichkolwiek w¹tków regionalnych. Droga do niej dla lud-
no�ci �l¹skiej mia³a prowadziæ poprzez tzw. repolonizacjê, chocia¿ zdecydowanie
lepiej sens ówczesnych poczynañ oddaje termin polonizacja. Krokiem wstêpnym
do niej i warunkiem sine qua non jej sukcesu by³o tzw. odniemczenie wojewódz-
twa �l¹skiego.

Zakres czynno�ci zwi¹zanych z obu terminami � tj. repolonizacj¹ i odniem-
czaniem � w³adze rozumia³y dosyæ szeroko, a zarazem p³ynnie i wymiennie, sta-
raj¹c siê realizowaæ w poszczególnych latach przynajmniej konieczne priorytety.
Tzw. repolonizacja obejmowa³a dwa zasadnicze elementy. Po pierwsze, pod tym
terminem rozumiano osiedlenie ludno�ci polskiej na ca³ych ziemiach inkorporo-
wanych; a po drugie � po tzw. rehabilitacji i weryfikacji � zmodyfikowanie �wia-
domo�ci zbiorowej wspólnoty �l¹skiej i poszczególnych jej cz³onków w celu ca³-
kowitego zasymilowania ich z kultur¹ polsk¹. W ramach tak rozumianej repoloni-
zacji mie�ci³y siê wszelkie dzia³ania o charakterze socjotechnicznym, zarówno
d³ugofalowe, oparte przede wszystkim na szkolnictwie i nakierowane na m³ode
pokolenie; jak i dora�ne, jak np. organizowane powszechnie w okresie powojen-
nym dla ludno�ci nowych ziem kursy repolonizacyjne, na których nauczano jêzy-
ka polskiego oraz zapoznawano z histori¹ i kultur¹ polsk¹. W zakres tej operacji
wchodzi³y tak¿e wycieczki i ró¿nego rodzaju pobyty w centralnej Polsce grup ze
�l¹ska oraz przyjazdy i pobyt w województwie �l¹skim zorganizowanych grup
m³odzie¿y z Polski. Towarzyszy³y im starania o nasycenie regionu ksi¹¿k¹ pol-
sk¹, modlitewnikami polskimi itp.

17 J. Walczak, Genera³ Jerzy Ziêtek. Wojewoda katowicki. Biografia �l¹zaka. 1901�1985,
Katowice 1996.
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Natomiast przez odniemczanie Górnego �l¹ska rozumiano przede wszystkim
wysiedlenie ludno�ci uznanej za niemieck¹ oraz usuniêcie � g³ównie w sposób
mechaniczny � wszelakich elementów kultury, wskazuj¹cych na obecno�æ w prze-
sz³o�ci na Górnym �l¹sku pañstwa niemieckiego, jego przedstawicieli b¹d� osób
pos³uguj¹cych siê jêzykiem niemieckim. W ramach odniemczania prowadzono
tak¿e � przewa¿nie w sposób administracyjny � zwalczanie ró¿norodnych postaw
ludno�ci górno�l¹skiej, uznawanych przez w³adze za wyraz niemiecko�ci. W swej
praktyce akcja ta sprowadza³a siê do zwalczania jêzyka niemieckiego w jakiej-
kolwiek postaci. Usuwaj¹c pozosta³o�ci niemieckie koncentrowano siê na napi-
sach i szerzej na nazewnictwie, przez co równie¿ rozumiano imiona i nazwiska.
Podobnie przy zwalczaniu przejawów niemiecko�ci zwracano przede wszystkim
uwagê na pos³ugiwanie siê jêzykiem niemieckim w mowie (rozmowy) i pi�mie
(korespondencja).

Jak ju¿ sygnalizowa³em, powy¿sze rozgraniczenia maj¹ charakter sztuczny,
w pewnym stopniu modelowy. Wydaje siê jednak, ¿e dobrze oddaj¹ one general-
ne intencje i strategiczne cele w³adz polskich. Ich fundamentem by³o przekona-
nie o braku mo¿liwo�ci jakiejkolwiek wspó³pracy po wojnie pomiêdzy Niemcami
a Polakami. Wobec starostów udaj¹cych siê na �l¹sk Opolski, w celu zaprowa-
dzenia tam administracji polskiej, pogl¹d ten w nastêpuj¹cy sposób sformu³owa³
Aleksander Zawadzki: �My, po przej�ciu strasznego terroru hitlerowskiego w kraju,
po ka�niach w O�wiêcimiu i Treblince stwierdzamy z ca³¹ stanowczo�ci¹, ¿e
zarówno w momencie obecnym jak i [w � B. L.] przysz³o�ci nie bêdziemy siê
ubiegaæ o ¿adn¹ wspó³pracê z Niemcami. Miêdzy narodem polskim a niemiec-
kim wytworzy³a siê przepa�æ nie do przebycia i mowy o ¿adnej wspó³pracy i ubie-
ganiu siê o wspó³¿ycie z Niemcami tak w chwili obecnej, jak i w przysz³o�ci nie
bêdzie�18.

Jedn¹ z konsekwencji takiego za³o¿enia by³y dzia³ania, maj¹ce na celu wysie-
dlenie ludno�ci niemieckiej z granic Polski. Tak mówi³, o przysz³ym losie ludno�ci
niemieckiej mieszkaj¹cej nad Odr¹ i Nys¹ (nie wyja�niaj¹c zreszt¹ któr¹: K³odz-
k¹ czy £u¿yck¹) ju¿ 10 lutego 1945 r. na posiedzeniu naczelników gmin powiatu
katowickiego, pe³ni¹cy wówczas obowi¹zki wojewody, J. Ziêtek: �z ludno�ci¹
niemieck¹, zamieszkuj¹c¹ te prastare polskie ziemie, post¹pimy tak, jak nauczyli
nas to niemcy [pisownia orygina³u, podobnie w kolejnych przypisach � B. L.], 20 kg
pakunku i 5 min. czasu, a zreszt¹ mamy dla nich pracê i karczowanie lasów, któ-
re jest najodpowiedniejsz¹ [prac¹ � B. L.], dla tego »Herrenvolku«�19. Zawarty

18 Archiwum Pañstwowe w Katowicach, Urz¹d Wojewódzki �l¹ski, Wydzia³ Ogólny (dalej �
AP/Kat., UW�l/Og), sygn. 162, k. 238, Protokó³ z odprawy starostów, wicestarostów, pre-
zydentów i wiceprezydentów miast udaj¹cych siê na Opolszczyznê z 22 marca 1945 r.
(�ci�le poufne).

19 Ibidem, sygn. 96, k. 33, Protokó³ z posiedzenia naczelników gmin powiatu katowickiego
z 10 lutego 1945 r.

http://rcin.org.pl



156 Bernard Linek

w tej wypowiedzi program: tzn. mo¿liwie szybkie usuniêcie ludno�ci niemieckiej
i skoncentrowanie nie wysiedlanej na potrzeby pracy przymusowej, w³adze wo-
jewódzkie realizowa³y ze szczególnym nasileniem w okresie przedpoczdamskim,
kiedy brak pewno�ci, co do przekazania tych ziem Polsce, przyczynia³ siê do pro-
wadzenia przez nie polityki faktów dokonanych. Pocz¹tkowo przeszkod¹ w szyb-
kim usuniêciu ludno�ci niemieckiej by³y braki organizacyjne, przede wszystkim
transportowe. Starano siê je rozwi¹zaæ w ró¿ny sposób. Miêdzy innymi dlatego
pojawi³a siê dyrektywa o skierowaniu pozosta³ej ludno�ci niemieckiej � w panu-
j¹cych warunkach nie podjêto powa¿nej próby ustalenia nawet kryteriów polsko-
�ci � do obozów pracy b¹d� innych miejsc odosobnienia (skoszarowanie na wsi
lub zgromadzenie w specjalnych dzielnicach zamkniêtych, nazywanych niekiedy
gettami niemieckimi)20. Zarz¹dzeniom tym towarzyszy³o wydawanie zakazów za-
mieszkiwania przez ludno�æ niemieck¹ na kolejnych obszarach województwa. Od
lipca 1945 r. obowi¹zywa³ on dla obszaru przedwojennego województwa21, a od
wrze�nia dla miast przemys³owych (Bytom, Gliwice, Zabrze) �l¹ska Opolskiego22.

Ca³o�ci¹ akcji �oczyszczania terenu od niemców [sic!]� mia³y kierowaæ Szta-
by Kierownicze, w sk³adzie których, obok przedstawicieli administracji i aparatu
represji (Milicji Obywatelskiej, Urzêdu Bezpieczeñstwa, tak¿e wojska), mieli siê
znale�æ przedstawiciele spo³eczeñstwa (PZZ, byli cz³onkowie ZPwN)23. W³adza
administracyjna wspólnie z Milicj¹ Obywatelsk¹ mia³a zorganizowaæ w ka¿dym
powiecie tzw. punkty etapowe dla wypêdzanych ze wschodnich powiatów, w któ-
rych mogliby siê zatrzymaæ maszeruj¹cy24. Poszczególni starostowie mieli rów-
nie¿ zadbaæ, by przeznaczana do transportów ludno�æ zosta³a zaopatrzona w na-
czynia i sztuæce do jedzenia oraz ¿ywno�æ25, co wobec panuj¹cych warunków
rzadko mia³o miejsce. Dla licznych rodzin szans¹ na unikniêcie gehenny trans-

20 Ibidem, sygn. 162, k. 239, Protokó³ z odprawy (...); ibidem, k. 283�284, Protokó³ z odpra-
wy starostów i prezydentów miast, kierowników powiatowych i miejskich urzêdów bez-
pieczeñstwa, powiatowych i miejskich komendantów Milicji Obywatelskiej z 20 lipca 1945 r.
O kwestii obozów zorganizowanych przez w³adze polskie zob. równie¿: J. Ruszczewski,
Polskie obozy i miejsca odosobnienia dla ludno�ci �l¹skiej i niemieckiej na �l¹sku Opolskim
w latach 1945�1949, �Kwartalnik Opolski� 1993, nr 4, s. 3�23.

21 Na mocy zarz¹dzenia nr 120 z 2 lipca 1945 r. � por. J. Ruszczewski, Polskie obozy (...),
s. 10; AP Kat., UW�l./Og., sygn. 49, [b.p.], Sprawozdanie sytuacyjne Urzêdu Wojewódz-
kiego w Katowicach za lipiec 1945 r.

22 Ibidem, sygn. 336, k. 99, Zarz¹dzenie nr 194 z 21 sierpnia 1945 r.; ibidem, Wojewódzka
Rada Narodowa w Katowicach (dalej � WRN/Kat.), sygn. 120, k. 8, Protokó³ posiedzenia
WRN w Katowicach w dniach 10�11 wrze�nia 1945 r.

23 Ibidem, sygn. 336, k. 103, Pismo okólne wojewody �l¹sko-d¹browskiego z 10 lipca 1945 r.
24 Ibidem, sygn. 269, k. 3, Okólnik wojewody �l¹sko-d¹browskiego nr 134 z 7 lipca 1945 r.;

Archiwum Pañstwowe Opole, Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, sygn. 177,
k. 9, Pismo wojewody �l¹sko-d¹browskiego do wojewódzkiej komendy Milicji Obywatel-
skiej z 10 lipca 1945 r.

25 AP Kat., UW�l/Og., sygn. 336, k. 98, Okólnik nr 162 z 24 lipca 1945 r.
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portu by³ wyjazd indywidualny, po zg³oszeniu tego odpowiedniej w³adzy. Nie do-
tyczy³o to tych �niemców [sic!], których si³a robocza jest nam jeszcze potrzebna
w przemy�le i na roli26� � brak precyzji w tym i w wielu innych zarz¹dzeniach
dawa³ szerokie pole do nadu¿yæ.

Na przyk³ad wypadek drastyczny, odbiegaj¹cy zapewne od zwyczajowych
transportów. Ju¿ 21 czerwca 1945 r. przyby³ do Cieszyna transport 257 osób,
przede wszystkim kobiet z dzieæmi. Z Bielska (znajdowa³y siê w nim równie¿ osoby
z Raciborza) wyruszy³o oko³o 300 osób. W drodze eskortuj¹cy go milicjanci za-
bili 23 osoby. Jak zeznawali eskortowani: �[...] po drodze ich bito i gro¿ono, ¿e
i tak wszyscy zostan¹ zabici [i � B.L.] pójd¹ na myd³o. Ca³y ich inwentarz ru-
chomy odebrano im, nawet dzieciom smoczki, buty �ci¹gano z nóg27�.

W³adze wojewódzkie ju¿ w 1945 r. stara³y siê ukrywaæ charakter prowadzo-
nej akcji antyniemieckiej, i to zarówno przed opini¹ zagraniczn¹, jak i w³adzami
zwierzchnimi. W dniach 26�27 wrze�nia 1945 r. lustrowa³ �l¹sk Opolski radca
ambasady brytyjskiej Rmahankey, który odwiedzi³ m in. Ko�le. Tamtejszy staro-
sta Franciszek Ciupka poinformowa³ go, ¿e: �[...] przewa¿nie niemcy [sic!] sami
w chwili obecnej staraj¹ siê dostaæ na tereny czysto niemieckie, innym niemcom
daje siê mo¿no�æ zabrania rzeczy prywatnych i daje siê im do�æ czasu, aby rze-
czy te spakowaæ i udaæ siê na transport28�. Jednak starosta nie wspomnia³, ¿e
nad ranem 2 lipca tego roku odby³o siê brutalne wysiedlenie ludno�ci niemieckiej
z miasta, której czê�æ trafi³a do okolicznych obozów pracy. Sta³o siê to okazj¹ do
rabunków, grabie¿y mieszkañ i samych wysiedlanych, prowadzonych przez funk-
cjonariuszy Urzêdu Bezpieczeñstwa i Milicji, a nawet przebywaj¹cych na dwor-
cu kozielskim repatriantów.

Pod koniec roku sytuacja na terenach inkorporowanych sprowokowa³a Mini-
sterstwo Administracji Publicznej do przes³ania podleg³ym urzêdom wojewódz-
kim pisma, okre�laj¹cego takie postêpowanie, jak: znakowanie ludno�ci niemiec-
kiej i tworzenie dla niej zamkniêtych dzielnic, jako metody hitlerowskie, i doma-
gaj¹cego siê zaprzestania takich praktyk. Oba przypadki mia³y miejsce na terenie
województwa �l¹skiego. Na pi�mie ministerialnym znajduje siê jednak odrêczna
notatka (prawdopodobnie A. Zawadzkiego), polecaj¹ca sprokurowanie odpowie-
dzi, i¿ to wojsko samowolnie poleci³o noszenie przez Niemców bia³ych opasek.
W tym duchu z pocz¹tkiem grudnia wysz³a odpowied� z urzêdu wojewódzkiego29.

26 Archiwum Pañstwowe Opole, Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, sygn. 177,
k. 11, Pismo okólne wojewody �l¹sko-d¹browskiego z 11 lipca 1945 r.

27 AP Kat. UW�l/Og, k. 13, Odpis raportu kierownika Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa
Publicznego w Cieszynie do kierownika Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicz-
nego w Katowicach z 23 czerwca 1945 r.

28 Ibidem, sygn. 260, k. 16, Sprawozdanie z przebiegu lustracji �l¹ska Opolskiego przez radcê
ambasady brytyjskiej p. Rmahankeya z 28 wrze�nia 1945 r.

29 Zob.: ibidem, sygn. 270, k. 8, Pismo okólne Ministerstwa Administracji Publicznej, Departament
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Dzia³aniom, maj¹cym na celu usuniêcie ludno�ci niemieckiej, towarzyszy³o
wiele innych restrykcji. Jedn¹ z nich by³o objêcie ludno�ci niemieckiej przymu-
sem pracy wraz z potr¹caniem 25% zarobków i innych uposa¿eñ na specjalny
Fundusz Ofiar Terroru Hitlerowskiego30. Niemców dotyczy³y tak¿e ograniczenia
w zawieraniu ma³¿eñstw pomiêdzy sob¹, a tak¿e z Polakami31. Jakim� sposobem
na unikniêcie tych sankcji by³o poddanie siê i uzyskanie weryfikacji b¹d� rehabi-
litacji.

Represje te obowi¹zywa³y do 1946 r., kiedy zlikwidowano wiêkszo�æ obozów,
i w sposób w miarê humanitarny � je�li to w ogóle by³o mo¿liwe � prowadzono
wysiedlenia ludno�ci niemieckiej w porozumieniu z aliantami.

Wraz z objêciem przez pañstwo polskie ziem województwa �l¹skiego zakaza-
no u¿ywania jêzyka niemieckiego oraz prowadzenia jakiejkolwiek nauki tego jê-
zyka. W zwi¹zku z tym, czêsto po zakresie u¿ywania go przez ludno�æ górno�l¹-
sk¹ oceniano jej nastawienie do Polski. Pocz¹tkowo, w 1945 r., pos³ugiwanie siê
przez ludno�æ na ulicach i innych miejscach jêzykiem niemieckim wi¹zano z prze-
bywaniem jeszcze na Górnym �l¹sku Niemców, ale ju¿ w 1946 r. skonstatowa-
no, i¿ jêzykiem tym pos³uguj¹ siê tak¿e osoby uznane za Polaków. Po wstêpnych
w¹tpliwo�ciach, co do sposobu zahamowania tych szkodliwych tendencji, posta-
nowiono rozpocz¹æ karanie winnych tego procederu grzywnami finansowymi jako
�prowokatorów uczuæ narodowych�. Stosowano wobec nich tak¿e odbieranie
za�wiadczeñ o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz konfiskowano maj¹tek lub
osadzano w obozie. Praktykê tak¹ wprowadzono tylko w niektórych starostwach32.

Od pierwszych miesiêcy 1945 r. � pocz¹tkowo w czê�ci katowickiej, a pó�-
niej w ca³ym województwie � usuwano wszelakie napisy niemieckie. Dla �l¹ska
Opolskiego sprawy te regulowa³o równie¿ os³awione zarz¹dzenie nr 88 wojewo-
dy z 18 czerwca 1945 r.33 Poza nakazem polonizacji nazw wszystkich ulic, pla-
ców i osiedli do 15 lipca 1945 r. podobny termin zakre�lono na usuniêcie napisów
niemieckich: �[...] na domach, sklepach, lokalach�, a tak¿e na wyrugowanie in-
nego rodzaju tablic i og³oszeñ niemieckich. Ju¿ w lipcu tego roku genera³ Zawadzki
widzia³ konieczno�æ usuniêcia �napisów niemieckich w ko�cio³ach i zabudowa-
niach parafialnych oraz na cmentarzach�34.

Polityczny z 22 listopada 1945 r.; ibidem, k. 9, Pismo wojewody �l¹sko-d¹browskiego do
Ministerstwa Administracji Publicznej z 5 grudnia 1945 r.

30 Ibidem, UW�l/Og, sygn. 4a, [b.p.], Zarz¹dzenie wojewody �l¹skiego nr 77/45 z 7 czerwca
1945 r.

31 Ibidem, sygn. 4c, [b.p.], Okólnik wojewody �l¹skiego nr 220/45 z 11 wrze�nia 1945 r.
32 Przyk³ad dotyczy Olesna, ibidem, sygn. 122, k. 141, Zarz¹dzenie starosty powiatowego

w Ole�nie z 17 kwietnia 1946 r.
33 Ibidem, sygn. 4a, [b.p.], Zarz¹dzenie nr 88 z 18 czerwca 1945 r. do wszystkich starostów

powiatowych i prezydentów miast wydzielonych �l¹ska Opolskiego.
34 Ibidem, sygn. 49, k. 47�48, Sprawozdanie sytuacyjne Urzêdu Wojewódzkiego za lipiec 1945 r.
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35 Ibidem, UW�l/Wydzia³ Spo³eczno-Polityczny, sygn. 551, k. 1�3, Pismo okólne wojewody
�l¹skiego do wszystkich organizacji spo³ecznych i politycznych i urzêdów niezespolonych
z 19 sierpnia 1947 r.; ibidem, k. 4�6, Zarz¹dzenie wojewody �l¹sko-d¹browskiego z 19 sierp-
nia 1947 r.

36 Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11 lipca 1932 r., �Dziennik Ustaw Rze-
czypospolitej Polskiej� z 15 lipca 1932 r., poz. 572.

Wszystko to by³o oczywi�cie w tak krótkim czasie niemo¿liwe do wykonania
i w³adze wojewódzkie koncentrowa³y siê na najwa¿niejszych sprawach, czyli
wysiedleniach i osadzeniu ludno�ci polskiej. Przywo³ujê je tutaj w celu zasygna-
lizowania istnienia ju¿ wtedy w miarê kompletnego programu, z którego mo¿na
jeszcze wymieniæ konfiskaty ksi¹¿ek niemieckich i naciski na zmianê imion i na-
zwisk na polskie, a na przeszkodzie w pe³nej realizacji którego sta³y wtedy jesz-
cze liczne zadania ogólnopañstwowe (referendum z 30 czerwca 1946 r., wybory
ze stycznia 1947 r.) oraz braki w koordynacji dzia³añ.

Prace nad skonstruowaniem i wprowadzeniem w ¿ycie ostatecznego planu
rozprawy z tzw. niemczyzn¹ podejmowano ju¿ w przeci¹gu ca³ego 1946 r.
i w pierwszej po³owie 1947 r. Pewnym ich zwieñczeniem by³y dwa pisma okólne
wydane przez wojewodê A. Zawadzkiego 19 sierpnia 1947 r.35 Pierwsze z nich
skierowane do blisko 40 organizacji spo³eczno-politycznych wzywa³o do zdecy-
dowanej walki z �nawrotem niemczyzny�. Aktyw organizacji mia³ reagowaæ na
nastêpuj¹ce jej przejawy i pozosta³o�ci: pos³ugiwanie siê jêzykiem niemieckim
w ¿yciu prywatnym i publicznym; utrzymywanie poprzez korespondencjê kontaktu
z krewnymi i znajomymi w Niemczech; czytanie ksi¹¿ek niemieckich, przecho-
wywanie pami¹tek i pielêgnowanie grobów niemieckich; tolerowanie w miejscach
publicznych i w domach prywatnych napisów niemieckich na obrazach ozdobach
i naczyniach; udzielanie pomocy jeñcom niemieckim. Zawadzki zaleci³ im rów-
nie¿ ujawnienie cz³onków niemieckich organizacji m³odzie¿owych oraz konse-
kwentne propagowanie polszczenia imion i nazwisk. O wszystkich takich przy-
padkach polecono donosiæ do w³a�ciwych w³adz administracyjnych, gdy¿ tylko
starosta móg³ orzekaæ o zastosowanej karze. W³a�nie drugie pismo skierowane
do starostów i prezydentów miast przynosi szeroki ich zestaw. Nale¿a³y do ich:
nagana; spowodowanie zamiany miejsca zamieszkania na gorsze, zwolnienie z pra-
cy, pozbawienie koncesji, przedsiêbiorstwa itp. uprawnieñ gospodarczych; wyso-
ka grzywna pieniê¿na, skierowanie do specjalnego obozu pracy, utworzonego
w Gliwicach.

Podstaw¹ prawn¹, na której oparto ca³y system kar za u¿ywanie jêzyka nie-
mieckiego i inne przejawy niemiecko�ci, by³ artyku³ 18 prawa o wykroczeniach
z 1932 r. Stwierdza³ on: �Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje nie-
chêæ lub lekcewa¿enie dla Pañstwa polskiego lub instytucji pañstwowych, podle-
ga, je�li za czyn nie grozi kara surowsza, karze aresztu do 2 tygodni lub grzywny
do 500 z³�36. Wysoko�æ grzywny zwielokrotniono i mog³a byæ ona nak³adana do
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wysoko�ci 30 000 z³. Obiekcje w³adz s¹dowych � do których odwo³ywali siê nie-
kiedy ukarani � budzi³o rozci¹gniêcie kar za u¿ywanie jêzyka niemieckiego poza
miejsca publiczne i karanie za pos³ugiwanie siê nim w domach prywatnych. Jed-
nak ustêpowa³y one pod naciskiem w³adz administracyjnych.

Zakrojone na szerok¹ skalê dzia³ania szybko obros³y w struktury. Od pa�dzier-
nika tego roku mia³y je prowadziæ w poszczególnych miejscowo�ciach specjalne
Obywatelskie Komisje Kontrolne (OKK)37, których zadania, sformu³owane w kilku
punktach sprowadza³y siê do usuniêcia wszelakich napisów niemieckich na bu-
dynkach, cmentarzach oraz przydro¿nych krzy¿ach i kapliczkach, w sklepach i lo-
kalach publicznych na towarach, popielniczkach, talerzach oraz przeprowadzenie
kontroli pod podobnym k¹tem w mieszkaniach prywatnych.

Wiosn¹ 1948 r. powo³ano na szczeblu wy¿szym Powiatowe Komisje Koordy-
nacyjne (PKK)38, które mia³y nadzorowaæ i kontrolowaæ pracê OKK, a tak¿e
prowadziæ nadzór nad zmianami imion i nazwisk oraz wydawaæ opinie w spra-
wach weryfikacyjnych. Komisje te obarczono równie¿ akcj¹ �oczyszczenia tere-
nu z ksi¹¿ki niemieckiej�. Równie¿ w tym okresie powsta³a Wojewódzka Komi-
sja Kontrolna, na czele której stan¹³ sam wojewoda Zawadzki.

Ca³a akcja mia³a zostaæ zakoñczona w dniu szczególnym dla komunistów, to
jest 22 lipca 1948 r. Jednak równie¿ po tym terminie istnia³y zarówno OKK, jak
i PKK. Aktywno�æ ich stopniowo zamiera³a, a obowi¹zki ich przej¹³ z powrotem
aparat pañstwowy.

Potrzeba jej dalszego prowadzenia wynika³a z wielu przyczyn. Przede wszyst-
kim nie uda³o siê doprowadziæ do pe³nej integracji spo³ecznej wedle zamierzeñ
w³adz. Wiele czynników wskazywa³o na faktyczne niepowodzenie tej operacji.
Chocia¿ napisy niemieckie zosta³y w bardzo du¿ym stopniu usuniête, a jêzyk nie-
miecki pojawia³ siê na ulicach sporadycznie, to wiele spektakularnych faktów �
jak np. kwestia rozdzielonych rodzin, utrzymuj¹cych korespondencjê z Niemcami
i domagaj¹cych siê zgody na wyjazd, powszechne s³uchanie niemieckojêzycznych
radiostacji, itp., sk³ania³y w³adze do potwierdzenia obawy Aleksandra Zawadz-
kiego wyra¿onej jeszcze w 1947 r., i¿ �niemczyzna� zesz³a do podziemia.

Takie by³y dora�ne efekty �odniemczania�. D³ugofalowo ówczesne poczyna-
nia w³adz polskich przyczyni³y siê do pog³êbienia nastawienia proniemieckiego
w�ród pozostawionej ludno�ci �l¹skiej, chocia¿ funkcjonowa³a ona coraz bardziej
bez atrybutów niemiecko�ci w postaci jêzyka czy te¿ szerszych zwi¹zków z kul-
tur¹ niemieck¹.

37 Ibidem, WRN/Kat., sygn. 38, k. 25, Zarz¹dzenie wojewody �l¹sko-d¹browskiego z 10 pa�-
dziernika 1947 r.

38 Ibidem, UW�l/SP, sygn. 551, k. 9�10, Zarz¹dzenie wojewody �l¹sko-d¹browskiego do sta-
rostów powiatowych i prezydentów miast (wszyscy) z 23 kwietnia 1948 r.
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